BINNENGEKOMEN
In deze rubriek wordt naar recent verschenen publicaties verwezen
die voor de LVB-sector relevant zijn.

Hendrien Kaal, H. L., Overvest, N. & Boertjes, M. (Red.) (2014). Beperkt in de keten: mensen
met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
Bekendheid met de kenmerken en implicaties van een licht verstandelijke beperking is de afgelopen
jaren flink toegenomen. Daardoor wordt er meer mogelijk in de dagelijkse bejegening, begeleiding,
diagnostiek en behandeling. Hoewel precieze cijfers ontbreken is wel duidelijk dat er in de
strafrechtsketen sprake is van oververtegenwoordiging van deze groep. Dat wordt mogelijk
veroorzaakt door de manier waarop op verschillende momenten in de strafrechtsketen beslissingen
worden genomen, door de begrenzingen in wat de samenleving biedt en door de kenmerken en
implicaties van de licht verstandelijke beperking zelf. Na een gedegen introductie van deze kenmerken
en implicaties, de plaats in de samenleving en de samenhang tussen IQ en criminaliteit wordt de lezer
meegenomen door de verschillende onderdelen van de strafrechtsketen.
Leeuwen van, M. (Red.) (2013). Heel gewoon en toch bijzonder. Aandacht voor kinderen en
jongeren met een licht verstandelijke beperking in de gemeente. Den Haag: Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Jeugd.
De handreiking Heel gewoon en toch bijzonder informeert beleidsmakers en bestuurders van
gemeenten over kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het nieuwe
jeugdstelsel legt de regie en de financiering van alle zorg voor de jeugd bij de gemeente. Ieder kind
moet veilig en gezond kunnen opgroeien. Ouders zijn als eersten verantwoordelijk voor de opvoeding.
Hebben zij vragen over de ontwikkeling van hun kind of maken ze zich zorgen vanwege een
mogelijke beperking, dan gaat de opvoeding niet meer vanzelf. Een kind dat kwetsbaar is, maakt
ouders onzeker in hun taak als opvoeder. Ze hebben vragen als: Hoe kan ik reageren op zijn gedrag?
Hoe bied ik mijn kind kansen? Welke school is het beste? Wil hij niet luisteren of begrijpt hij het niet?
Hoe ga ik om met vragen op school of opmerkingen in de buurt?
www.voordejeugd.nl/images/pdf/handreikingen/Handreiking_LVB_2013.pdf
Berge van den, M. & Ruiter de, J. P. (2014). Het leven begint bij 18. Televisie-opname,
uitgezonden op 3 februari 2014. Hilversum: NCRV.
Portret van de licht verstandelijk gehandicapte Hyba, die sinds het verlaten van de zorginstelling op
haar 18e verjaardag door Nederland zwerft en denkt dat iemand haar wel een huis en geld gaat geven in werkelijkheid gooit ze overal haar eigen glazen in.
Bexkens, A., Molen van der, M. W., Collot D'Escury-Koenigs, A. M. L. & Huizenga, H. M.
(2014). Interference control in adolescents with Mild-to-Borderline Intellectual Disabilities
and/or behavior disorders. Child Neuropsychology, 20(4), 398-414.
Een interessante onderzoeksbevinding was dat adolescenten met LVB-problematiek (helaas alleen
vastgesteld op basis van een IQ-score lager dan 85; AP) op een computertaak problemen met de
interferentiecontrole (een executieve functie) lieten zien en dat dit niet tot uiting kwam op een
gedragsobservatielijst (de BRIEF) en dat dit bij kinderen met gedragsproblemen (conduct disorder)
net andersom was: geen problemen op de taak, wel executieve functieproblemen zoals dit met de
BRIEF wordt gemeten.
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AGENDA
In deze rubriek worden congressen, workshops en studiedagen vermeld
die voor de LVB-sector relevant zijn.

Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Handvatten voor het signaleren van psychiatrische problematiek
17 december 2014 – 9.00-17.00u
Locatie: te Amersfoort
medilex.nl/congressen/vbpsychiatrie/congres
Landelijk Symposium: Licht verstandelijke beperking en seksualiteit
22 januari 2015 - 10.00u - 17.00u
Locatie: Mercure - Zwolle
Prijs: € 270,- (ex. BTW) bij inschrijving vóór 10 oktober 2014, daarna: € 295,- (ex. BTW) / € 75,- (ex.
BTW) voor voltijdstudenten zonder dienstverband (max. 10)
congresburo.com/agenda/157/i/landelijk-symposium-licht-verstandelijke-beperking-enseksualiteit.html
Landelijk Congres: Jeugd in Onderzoek
9 maart 2015 - 10.00u - 16.30u
Locatie: NBC – Nieuwegein
Prijs: € 225,- / € 75,- voor voltijdstudenten zonder dienstverband (aantal gelimiteerd)
Thema: Weten én doen wat werkt. Het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren gaat vaak
goed, maar roept ook vragen op. Ouders, hulpverleners, onderwijzers en beleidmakers zoeken naar
antwoorden. Onderzoek helpt hen daarbij. Er is veel kennis beschikbaar en er zijn veel instrumenten,
interventies en programma’s ontwikkeld.
www.jeugdinonderzoek.nl/cjo/Jeugd-in-Onderzoek/JIOHome/Thema-2015-Weten-en-doen-wat-werkt
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